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Ja suuret kiitokset teille kaikille kylille aktii-
visesta toiminnasta. Kylien aktiivinen toi-
minta näyttäytyi meille päin, kun haimme 
ehdotuksia teiltä vuoden 2016 kylän valin-
taan. Kaikkiaan ehdotuksia tuli 53 kpl ja yh-
teensä 17 eri kylää ehdotettiin palkittavaksi. 
Vuoden kylän valinta on edennyt meiltä 
maakuntaliittoon ja virallinen palkitsemisen 
on kesäkuussa.  
 
Meilläkin Pohjois-Savon Kylät ry:ssä alam-
me saada toiminnan vauhtiin ja hankkeen 
myötä pääsemme antamaan kylille kauan 
kaivattua apua oman alueen kylä– ja lähi-
palvelujen ja  kyläturvallisuuden eteenpäin 
viemiseksi. Nyt on se aika, jolloin hankkee-
seen haetaan pilottikyliä. Nyt kannattaa ha-
kea mukaan. Idea tai tarve voi olla pieni tai 
suuri, kunhan teillä on idea ja innostus vie-
dä hankkeemme avulla kehittämistä eteen-
päin.  
 
Kehittyvät Kylät—Palveluita tuottamassa 
hankkeen osalta teemme toukokuun lop-
puun asti hankkeen esittäytymiskierrosta, 
tervetuloa mukaan kaikki tilaisuudet ovat 
avoimia kaikille. Nyt meillä on hankkeen 
myötä myös toimisto, joka sijaitsee Innocu-
missa Siilinjärvellä. Saa tulla piipahtamaan, 
aina toki emme ole toimistolla vaan liikum-
me kylillä. 
 
Viekää viestiä kylille uudesta alkaneesta Tu-
kikoirien kasvatushankkeesta. Jos kiinnos-
tusta tukikoirien kasvattamiseen on, lisää 
tietoa saa alueella järjestettävistä tilaisuu-
kista, jotka ovat kaikille avoimia.  
 

Löytyykö kylältänne romumetallia, nyt on 
aika siistiä nurkat ja kerätä romumetallit yh-
teen ja tehdä samalla varainhankintaan. Ke-
räyksen hoitaa Kuusakoski Oy ja heiltä lisä-
tietoja mitä kerätään, miten ja mitä ei kerä-
tä.  
 
Kylät avaavat ovensa valtakunnallisesti 
Avoimet Kylät päivänä 11.6.2016. Pohjois-
Savon kohteet ja kylät esitelty tässä tiedot-
teessa. Vuonna 2017 Avoimet Kylät tapah-
tuma on osana Suomi100 tapahtumaa, jo-
ten nyt kannattaa jo alkaa suunnitella kylän 
mukana oloa vuoden 2017 Avoimissa Kylis-
sä. Tästä tiedotamme syksyllä lisää. 
 
Oikein aurinkoista kevättä ja kesää kaikille 
kylätoiminnan parissa toimiville, teidän 
avulla kylät pysyvät elinvoimaisina ja asut-
tuina. Kylillä tavataan ja olkaa yhteydessä 
niin kylätoiminnan kuin hankkeemme tii-
moilta kyläasiamieheen, hallitukseemme tai  
hankkeemme kyläkoordinaattoreihin. 
 
Merja Kaija, kyläasiamies  

Tervehdys kaikille toimijoille kyläasiamieheltä 

Kyläasiamies harjoittelee sammuttimen käyttöä 
Karttulassa Meidän turvallinen kylä -koulutuksessa.  

 

 

Valtakunnallista Avoimet Kylät päivää vietetään 
11.6.2016 sadoissa kylissä ympäri Suomen. Avoimet Kylät  
päivänä kylät ympäri Suomen toivottavat kaikki tervetul-
leiksi tutustumaan toimintaansa, asukkaisiinsa ja palve-
luihinsa.  Avoimet Kylät päivänä voit piipahtaa lähikylällä 
tai tutustua itselle uusiin kyliin tai tehdä kyläkierroksen 
useamman kylän alueella.  
 
Pohjois-Savossa kylissä Avoimet Kylät päivänä vietetään 
useita kesätapahtumia, pelataan pelejä, vietetään Hyvän 
olon päivää, pidetään kirppareita ja tutustumaan kylien 
retkeilykohteisiin.  
 
Päivän järjestävät yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry ja 
maakunnalliset kyläyhdistykset. Osallistujakylät löytyvät 
kartalta osoitteesta www.avoimetkylat.fi heti toukokuun 
puolivälin jälkeen ja Pohjois-Savon Avoimet kylät kohteet 
tältä ja seuraavalta sivulta.  
 
 

Pysähdy Pöljälle! Pöljällä Avoimet Kylät 
kohteet sijaitsevat  Pöljän kylän Kulttuuri-
polun varrella.  

Kotaharjulla koko perheen pelipäivä 
klo  11-17.  Kuva: Avoimet Kylät –
tapahtumasta vuodelta 2014, ku-
vaaja Minna Partanen. 

Pohjois-Savon Avoimet Kylät 11.6.2016 

Harjuranta, Varkaus klo 11-15: Rantalentis-kentän 
kauden avajaiset, urheilukentällä pesäpalloilua ja kau-
kalossa kepparikisan harjoitukset. Kahvio avoinna. 
Harjurannan kylätupa, Harjurannantie 588, 78712 
Varkaus. Harjurannan kyläyhdistys ry 

Kangaslampi, Varkaus klo 10-14: Lähiruoka, maa-
laistori, tikanheittoa ja digikahvila Kangaslammin tori-
alue. Kangaslammintie 13, 79480 Kangaslampi. Kan-
gaslammin kyläyhdistys ry 

Sorsakoski, Leppävirta klo 9-14. Sorsakosken kesä-
tapahtuma ja takakonttikirppis. Seurala ja ympäristö. 
Sorsakoskentie 12, 79130 Sorsakoski. Sorsakosken 
kyläyhdistys ry 

Syvänniemi, Kuopio klo 10-13. Kirppari, istutuksia, 
tuotemyyntiä, kyläkaupalla lettuja ja kahvia ja  lapsille 
pomppulinna. Syvänniemi, Keihäskoskentie, 71570 
Syvänniemi. Syvänniemen Kyläyhdistys ry 

Lastukosken-Kylät ry:n  Avoimet Kylät 
–tapahtuma su 12.6.2016 klo 12.00 
alkaen Kyläturnajaiset ja kirppu– ja 
rompetorin, Gasthaus Lastulahden  
piha-alueella. Turnajaisiin haastetaan 
mukaan Nilsiän alueen kyliä. 



 

 

Ja suuret kiitokset teille kaikille kylille aktii-
visesta toiminnasta. Kylien aktiivinen toi-
minta näyttäytyi meille päin, kun haimme 
ehdotuksia teiltä vuoden 2016 kylän valin-
taan. Kaikkiaan ehdotuksia tuli 53 kpl ja yh-
teensä 17 eri kylää ehdotettiin palkittavaksi. 
Vuoden kylän valinta on edennyt meiltä 
maakuntaliittoon ja virallinen palkitsemisen 
on kesäkuussa.  
 
Meilläkin Pohjois-Savon Kylät ry:ssä alam-
me saada toiminnan vauhtiin ja hankkeen 
myötä pääsemme antamaan kylille kauan 
kaivattua apua oman alueen kylä– ja lähi-
palvelujen ja  kyläturvallisuuden eteenpäin 
viemiseksi. Nyt on se aika, jolloin hankkee-
seen haetaan pilottikyliä. Nyt kannattaa ha-
kea mukaan. Idea tai tarve voi olla pieni tai 
suuri, kunhan teillä on idea ja innostus vie-
dä hankkeemme avulla kehittämistä eteen-
päin.  
 
Kehittyvät Kylät—Palveluita tuottamassa 
hankkeen osalta teemme toukokuun lop-
puun asti hankkeen esittäytymiskierrosta, 
tervetuloa mukaan kaikki tilaisuudet ovat 
avoimia kaikille. Nyt meillä on hankkeen 
myötä myös toimisto, joka sijaitsee Innocu-
missa Siilinjärvellä. Saa tulla piipahtamaan, 
aina toki emme ole toimistolla vaan liikum-
me kylillä. 
 
Viekää viestiä kylille uudesta alkaneesta Tu-
kikoirien kasvatushankkeesta. Jos kiinnos-
tusta tukikoirien kasvattamiseen on, lisää 
tietoa saa alueella järjestettävistä tilaisuu-
kista, jotka ovat kaikille avoimia.  
 

Löytyykö kylältänne romumetallia, nyt on 
aika siistiä nurkat ja kerätä romumetallit yh-
teen ja tehdä samalla varainhankintaan. Ke-
räyksen hoitaa Kuusakoski Oy ja heiltä lisä-
tietoja mitä kerätään, miten ja mitä ei kerä-
tä.  
 
Kylät avaavat ovensa valtakunnallisesti 
Avoimet Kylät päivänä 11.6.2016. Pohjois-
Savon kohteet ja kylät esitelty tässä tiedot-
teessa. Vuonna 2017 Avoimet Kylät tapah-
tuma on osana Suomi100 tapahtumaa, jo-
ten nyt kannattaa jo alkaa suunnitella kylän 
mukana oloa vuoden 2017 Avoimissa Kylis-
sä. Tästä tiedotamme syksyllä lisää. 
 
Oikein aurinkoista kevättä ja kesää kaikille 
kylätoiminnan parissa toimiville, teidän 
avulla kylät pysyvät elinvoimaisina ja asut-
tuina. Kylillä tavataan ja olkaa yhteydessä 
niin kylätoiminnan kuin hankkeemme tii-
moilta kyläasiamieheen, hallitukseemme tai  
hankkeemme kyläkoordinaattoreihin. 
 
Merja Kaija, kyläasiamies  

Tervehdys kaikille toimijoille kyläasiamieheltä 

Kyläasiamies harjoittelee sammuttimen käyttöä 
Karttulassa Meidän turvallinen kylä -koulutuksessa.  

 

 

Valtakunnallista Avoimet Kylät päivää vietetään 
11.6.2016 sadoissa kylissä ympäri Suomen. Avoimet Kylät  
päivänä kylät ympäri Suomen toivottavat kaikki tervetul-
leiksi tutustumaan toimintaansa, asukkaisiinsa ja palve-
luihinsa.  Avoimet Kylät päivänä voit piipahtaa lähikylällä 
tai tutustua itselle uusiin kyliin tai tehdä kyläkierroksen 
useamman kylän alueella.  
 
Pohjois-Savossa kylissä Avoimet Kylät päivänä vietetään 
useita kesätapahtumia, pelataan pelejä, vietetään Hyvän 
olon päivää, pidetään kirppareita ja tutustumaan kylien 
retkeilykohteisiin.  
 
Päivän järjestävät yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry ja 
maakunnalliset kyläyhdistykset. Osallistujakylät löytyvät 
kartalta osoitteesta www.avoimetkylat.fi heti toukokuun 
puolivälin jälkeen ja Pohjois-Savon Avoimet kylät kohteet 
tältä ja seuraavalta sivulta.  
 
 

Pysähdy Pöljälle! Pöljällä Avoimet Kylät 
kohteet sijaitsevat  Pöljän kylän Kulttuuri-
polun varrella.  

Kotaharjulla koko perheen pelipäivä 
klo  11-17.  Kuva: Avoimet Kylät –
tapahtumasta vuodelta 2014, ku-
vaaja Minna Partanen. 

Pohjois-Savon Avoimet Kylät 11.6.2016 

Harjuranta, Varkaus klo 11-15: Rantalentis-kentän 
kauden avajaiset, urheilukentällä pesäpalloilua ja kau-
kalossa kepparikisan harjoitukset. Kahvio avoinna. 
Harjurannan kylätupa, Harjurannantie 588, 78712 
Varkaus. Harjurannan kyläyhdistys ry 

Kangaslampi, Varkaus klo 10-14: Lähiruoka, maa-
laistori, tikanheittoa ja digikahvila Kangaslammin tori-
alue. Kangaslammintie 13, 79480 Kangaslampi. Kan-
gaslammin kyläyhdistys ry 

Sorsakoski, Leppävirta klo 9-14. Sorsakosken kesä-
tapahtuma ja takakonttikirppis. Seurala ja ympäristö. 
Sorsakoskentie 12, 79130 Sorsakoski. Sorsakosken 
kyläyhdistys ry 

Syvänniemi, Kuopio klo 10-13. Kirppari, istutuksia, 
tuotemyyntiä, kyläkaupalla lettuja ja kahvia ja  lapsille 
pomppulinna. Syvänniemi, Keihäskoskentie, 71570 
Syvänniemi. Syvänniemen Kyläyhdistys ry 

Lastukosken-Kylät ry:n  Avoimet Kylät 
–tapahtuma su 12.6.2016 klo 12.00 
alkaen Kyläturnajaiset ja kirppu– ja 
rompetorin, Gasthaus Lastulahden  
piha-alueella. Turnajaisiin haastetaan 
mukaan Nilsiän alueen kyliä. 



 

 

Muuruvesi, Kesäkihhaus klo 10-14: Tapahtu-
massa mm. Koirien MatchShow urheilukentällä, 
perinnetori ja Koillis-Savon Wanhat autot sata-
massa. Muuruveden kylätalon ympäristössä. 
Rantatie 9, 73460 Muuruvesi. Muuruveden Kylä-
yhdistys ry 

Pohjoismäki, Sonkajärvi klo 11-17: Kotahar-
julla koko perheen pelipäivän, jossa tarjotaan 
mehut kaikille kävijöille. Päivään voi tulla koko 
perheen voimin: mummin, kummin, isän tai äi-
din kanssa, lapsien kanssa tai ilman lapsia. Ul-
kona voi pelata esimerkiksi tervapataa, mölk-
kyä, tikan heittoa tai sulkapalloa, hyppiä hyp-
pynarulla tai kiertää luontopoluilla. Kotaharjun 
näköalatornista voi käydä ihailemassa maise-
mia.  Sisätiloissa erilaisia pelejä,Afrikan tähteä, 
palapelejä, korttipelejä... Kioski on avoinna ko-
ko tapahtuman ajan. Kotaharjun näköalatorni. 
Teerimäentie 191, 74300 Sonkajärvi. Pohjois-
mäen kyläyhdistys ry. 

Talluskylä, Tervo klo 11-14 Ovet-
tilataideteoksella pidetään takakontti-kirppari, 
myynnissä myös muurinpohjalettuja, kahvia ja 
mehua. Samalla esitellään kylämme liepeiltä ja 
metsistä löytyviä kolmea 'retkeilykohdetta' - 
Karhunpesäkiveä, Vihtorin luolaa ja Pakokiveä. 
Näistä löytyy kattavat kertomukset ja annamme 
kiinnostuneille kartat ja koordinaatit. Kylän kirk-
ko on avoinna halukkaille tutustujille. Talluskylä 
Ovet tilataideteos Neljän tuulen risteys, Lumme-
kankaantie 1, 71640 Talluskylä. Talluskylän ky-
läyhdistys ry. 

Pöljä, Siilinjärvi klo 10-15: Pysähdy Pöljäl-
le!  Tervetuloa Pöljälle! Lauantaina 11.6.2016 
on tapahtumia ympäri kylää. Tapahtumapaikat 
sijaitsevat vuonna 2013 avatun Leader-rahalla 
valmistuneen Pöljän Kulttuuripolun varrella. 

Kesäkauden avajaiset klo 10-15. Pysäkillä kahvi-
la ja valokuvanäyttely "Pöljän porukkaa". Kuvia 
entisistä ja nykyisistä kyläläisistä. Pöljän pysäk-
ki, Pysäkkitie 50, Pöljä. Pöljän Kyläyhdistys ry. 
Tarmo Palvelu Tiensuu tarjoaa päivän aika-
na kahvit klo 10-15, kävijöiden kesken arvotaan 
tuotepaketti.  Tarmo Palvelu Tiensuu. Hoikintie 
1, 71820 Pöljä.  GT- Huoltoasema Viitostuval-
la pöljä-tuotteet - 10%, ruoka-, ja kahvitarjouk-
sia klo 10-15.GT-Huoltoasema Viitostupa. Viito-
nen 3140, 71820 Pöljä. Lassila Sommittelua sa-
vella, klo 10-15. Materiaali/polttomaksu 5 eu-
roa / hlö. Keramiikkastudio Jenni Linnove. Kaat-
rontie 13 Lassila, 71820 Pöljä. Minna Heinämä-
en kotiputiikki: Friendtex muotivaatteita, klo 10-
15.  Tmi Minna Heinämäki, Pitkänranta 19, 
71820 Pöljä.  

Runni, Iisalmi klo. 10-14: Kansantalon myyjäi-
set ja kirpputori 11.6.2016 klo 10 - 14. Kansan-
talolla on myös makkaranpaistoa ja poniratsas-
tusta. Runnin kylällä on samana päivänä avoi-
met ovet Runnin Kartanonmäellä ja Spa Hotel 
Runnilla. Runnin kansantalo,Runnintie 363, 
74595 Runni. Runnin seudun kyläyhdistys ry. 
Runnin Kartanonmäki Oy. Runnintie 462, 74595 
Runni ja Spa Hotel Runni, Runnintie 407, 74595 
Runni.  

Säviä, Pielavesi klo 10-14. Hyvän Olon Päivä, 
hiukset kuntoon, Iholle virkistystä, pukeutumi-
seen sykettä. Ryhmille kirkkovene soutua (ps. 
Omat liivit mukaan). Lapsille mukavaa puuhaa 
ja buffetti paikalla. Säviän Nuorisoseurantalo, 
Säviänvanhatie 161, 72550 Säviä Päivän järjes-
tää Säviän eri yhdistykset, mukana on Säviän 
Martat, Säviän Nuorisoseura, Säviän Metsästys-
seura sekä Säviän Kylätoimikunta. 

 

�ilo�  kylien hakuon käynnissä

NYT

Seuraavilla sivuilla kerromme odotetusta 
Pohjois-Savon Kylien Kehi� yvät Kylät - pal-
veluita tuo� amassa -hankkeesta, joka juuri 
käynnistynyt ja johon kylät sekä asuinalueet 
voivat hakea mukaan. O� akaa rohkeas�  yh-
tey� ä, olemme palveluksessanne! Yhteys-
� etomme löytyvät tämän � edo� een taka-
sivulta.

Tervehdys!  
Olen Merja Kaija ja 
toimin Pohjois-Savon 
Kylät ry kyläasiamie-
henä ja alkaneen 
hankkeemme Kehi� y-
vät Kylät – palveluita 
tuo� amassa projek� -
päällikkönä. Koulutuk-

seltani olen Yhteisöpedagogi (AMK) ja olen 
työskennellyt erilaisissa yhdistyksissä mm. 
4H:ssa sekä toiminut erilaisten hankkeiden 
parissa.  Odotan innolla, e� ä kylät hae� e 
mukaan hankkeeseen ja voimme au� aa tei-
tä toimijoita siellä omalla kylällä ja asuinalu-
eellanne.

Olen Heli Haverinen ja 
toimin hankkeen kylä-
koordinaa� orina, vas-
tuualueena erityises�  
Kyläturvallisuus. Koulu-
tukseltani olen Metsä-
talousinsinööri (AMK) 
ja hätäkeskuspäivystä-
jä. Olen toiminut myös 

mm. Pelastusalalla järjestösihteerinä ja tur-
vallisuuskoulu� ajana, sekä Leaderin hanke-
koordinaa� orina.

Olen Tuula Palojärvi ja  
kyläkoordinaattorina 
vastuualueinani ovat 
kylä- ja lähipalvelut. 
Omaa taustaa löytyy 
mm. kylätoiminnasta, 
yri� äjyydestä ja yri� ä-
jien kanssa työskente-
lystä yri� äjäjärjestössä 

ja  eri hankkeissa.  Omaan laajat verkostot 
Pohjois-Savossa ja silloin kun oma asiantun-
temus loppuu, etsitään sopivat kumppanit.
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ja buffetti paikalla. Säviän Nuorisoseurantalo, 
Säviänvanhatie 161, 72550 Säviä Päivän järjes-
tää Säviän eri yhdistykset, mukana on Säviän 
Martat, Säviän Nuorisoseura, Säviän Metsästys-
seura sekä Säviän Kylätoimikunta. 

 

�ilo�  kylien hakuon käynnissä

NYT

Seuraavilla sivuilla kerromme odotetusta 
Pohjois-Savon Kylien Kehi� yvät Kylät - pal-
veluita tuo� amassa -hankkeesta, joka juuri 
käynnistynyt ja johon kylät sekä asuinalueet 
voivat hakea mukaan. O� akaa rohkeas�  yh-
tey� ä, olemme palveluksessanne! Yhteys-
� etomme löytyvät tämän � edo� een taka-
sivulta.

Tervehdys!  
Olen Merja Kaija ja 
toimin Pohjois-Savon 
Kylät ry kyläasiamie-
henä ja alkaneen 
hankkeemme Kehi� y-
vät Kylät – palveluita 
tuo� amassa projek� -
päällikkönä. Koulutuk-

seltani olen Yhteisöpedagogi (AMK) ja olen 
työskennellyt erilaisissa yhdistyksissä mm. 
4H:ssa sekä toiminut erilaisten hankkeiden 
parissa.  Odotan innolla, e� ä kylät hae� e 
mukaan hankkeeseen ja voimme au� aa tei-
tä toimijoita siellä omalla kylällä ja asuinalu-
eellanne.

Olen Heli Haverinen ja 
toimin hankkeen kylä-
koordinaa� orina, vas-
tuualueena erityises�  
Kyläturvallisuus. Koulu-
tukseltani olen Metsä-
talousinsinööri (AMK) 
ja hätäkeskuspäivystä-
jä. Olen toiminut myös 

mm. Pelastusalalla järjestösihteerinä ja tur-
vallisuuskoulu� ajana, sekä Leaderin hanke-
koordinaa� orina.

Olen Tuula Palojärvi ja  
kyläkoordinaattorina 
vastuualueinani ovat 
kylä- ja lähipalvelut. 
Omaa taustaa löytyy 
mm. kylätoiminnasta, 
yri� äjyydestä ja yri� ä-
jien kanssa työskente-
lystä yri� äjäjärjestössä 

ja  eri hankkeissa.  Omaan laajat verkostot 
Pohjois-Savossa ja silloin kun oma asiantun-
temus loppuu, etsitään sopivat kumppanit.



�auas palvelut ka�kaavat - vai ka�kaavatko si� enkään?

�aku �ehi� yvät kylät – palveluita 
tuo� amassa -hankkeeseen
�nko teillä kylätalo, jonka käy� öä monipuolistamalla yhteisestä 
� lasta voisi saada enemmän i��  ja kylälle lisää palveluita?  Vai onko 
muita ajatuksia, miten teidän kylä- ja lähipalvelut voisivat olla mo-
nipuolisempia? �nko kylän tu�vallisuusasioita pohdi� u – pitäisikö 
laa� a kylätu�vallisuussuunnitelma? �iten teidän kylä voisi vaiku� aa 
ja osallistaa asukkaita päätöksentekoon?

Jos jokin ylläolevista kysymyksistä kolah�  kohdalle, niin nyt on oikea aika 
napata mahdollisuudesta kiinni ja hakeutua pilo�  kyläksi! Juuri nyt on tarjolla 
apua ja tukea yhdessä tekemiseen. �anna� aa toimia nopeas� , sillä mukaan 
valitaan raja� u määrä yhdistyksiä tai muita vastaavia toimijoita eri puolilta 
Pohjois-Savoa.

�iten toimimme, e� ä pääsemme mukaan?
1. �n herännyt jokin hankkeen teemoihin lii� yvä paikallinen 
tarve
2. Päätetään yhdessä lähteä kehi� ämään ratkaisua tarpeeseen
3. Haetaan mukaan hankkeeseen 31.5.2016 mennessä hakulo-
makkeella
�. �ukaan vali� ujen kylien kanssa ty�stetään yhdessä kehite� ä-
viä asioita kyläkoordinaa� orien tuella vuosina 2016 - 2017

�ue teemoista ja kehi� ämishankkeesta tarkemmin tästä jäsen� e-
do� eesta ja ilmoi� autukaa mukaan välissä olevalla lomakkeella 
tai sähk�ises�  ne� ssä kehi� yvatkylat.fi 

Toim
i näin:

1. Täytä täm
än hakulom

akkeen tiedot
2. Teippaa tai nido lom

ake kiinni
3. Lom

akkeessa on valm
iina osoitetiedot, m

utta m
uista lisätä postim

erkki!
4. Postita ajoissa, haku päättyy 31.5.2015

H
akulom

akkeen voi täyttää ja lähettää m
yös sähköisesti netissä 

w
w

w.pohjois-savonkylat.fi 
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�ällä l���kk��ll� il��i� ����t��� ��k��� K��i� yvät Kylät
 � ��lv�l�it� t��� ���ss� ���kk��� �il��  kyläksi.
�alinnat tehdään kesäkuussa ��������� pää� yvän hakuajan jälkeen

Yhdistyksen/toimijan nimi:

Yhdistyksen/toimijan ko� kunta:

Yhdistyksen/toimijan ko� sivut, facebook-sivut tai muu näkyvyys
verkossa:

Yhteyshenkil�n � edot:

Nimi:

Puhelin:

�ähk�pos� osoite:

Pos� osoite:

Meitä kiinnostaa seuraava teema/teemat:

Kylä- ja lähipalvelut

Kyläturvallisuus

�aiku� amisen lisääminen

Kertokaa tarkemmin, miksi juuri teidän kylä/asuinalue tulisi valita
�ilo� ksi:
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Hakulomakkeella kysytään kiinnostusta hankkeen teemoihin. Tässä esimerk-
kejä, mitä ne voivat pitää sisällään:

Kylä- ja lähipalvelut: 
Kylä- ja lähipalveluissa tarkoitetaan kaikkia niitä palveluita, joita tarvitaan; 
harrastus-, vapaa-aika, päivi� äis- tai matkailupalveluita sekä yri� äjien ja 
muiden toimijoiden tuo� amia palveluita paikallises� .

• palvelutarpeiden kartoi� aminen
• kehi� ämishankkeiden käynnistäminen
• olemassa olevien palveluiden käytön tehostaminen
• uusien palveluiden tuo� aminen ja niiden tuo� ajien löytäminen
• kylätalojen käytön monipuolistaminen ja tehostaminen
• sähköisten palveluiden hyödyntäminen

Kyläturvallisuus:
Kylien turvallisuustyö ja turvallisuussuunni� elu ei ole irrallinen osa toiminto, 
vaan turvallisuus on osa ihmisten jokapäiväistä arkea, johon kaikki kyläläiset 
voivat vaiku� aa.

• kylillä on selkeä suunnitelma ja vastuunjako, miten toimitaan, jos jotain  
   yllä� ävää tapahtuu (esim. naapuritsekkaus, vesihuolto, varavoima, esirai-  
   vaus jne.)
• kyläläisten omat valmiudet ja osaaminen on selkeäs�  kirja� u (kenellä on   
   mönkijöitä, raivaussahoja, moo� orikelkkoja, veneitä, maastoautoja ja mitä  
   ovat valmiita tekemään tarvi� aessa)
• kenenkään ei tarvitse pelätä, e� ei tule autetuksi, kun apua tarvitsee
• kylätaloja hyödynnetään mm. suuretsintöjen yhteydessä ja evakuoinneissa  
   sekä varautumiskeskuksina

�ai�u� amisen lisääminen:
�tsitään uudenlaista kyläkumppanuu� a yhdistysten, yritysten, kun� en sekä 
viranomaisten kesken
• kylätoimijoiden ja järjestöjen yhteistyön lisääminen
• uusien kylien ja järjestöjen yhteenlii� ymien syntyminen
• uuden asukastoiminnan syntyminen
• kylä – kuntayhteistyön vahvistuminen

Teemat
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Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu 

Digitalisaatiosta ja sähköisistä palveluista puhutaan paljon. Aika harvassa kunnassa on vielä kek-
sitty sellaista viisasten kiveä, joka ratkaisisi talousongelmat, ikääntyvän väestön haasteet ja pit-
kät välimatkat, kuten digitalisaation juhlapuheissa väitetään tekevän. 

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu on hanke, jonka avulla kunnat, kylät, yritykset ja yhteisöt 
voivat päästä lähemmäs teknologian mahdollistamia toiminnan muutoksia arjessa. Hanke käyn-
nistää pilotteja, joissa sähköiset palvelut ja toimintatavat helpottavat kuntalaisten arkea. 

Hanke tarjoaa teknistä kehitysapua, pilotteja ja toiminnallisia esittelyjä sekä ilmaista neuvontaa 
kaikille halukkaille. Tilaa kylällesi joku viidestä koulutuspaketista tai henkilökohtaista neuvontaa 
antava digikahvila. 

Koulutuspaketit ovat 
1) Netti haltuun  
2) Netti haltuun älylaitteilla 
3) Tietoturva ja päivitykset 
4) Pilvipalvelut 
5) Sähköiset palvelut ja uudet yhteydenpidon tavat  

Kommentoi myös kuntasi palveluja ja osallistu sähköisten palveluiden kehittämiseen: 
www.tinyurl.com/kuntalaiskysely. 

Lue lisää www.savogrow.fi/emaaseutu tai tilaa neuvonta Petri Markkanen, 020 746 4647,      
petri.markkanen@savogrow.fi.  

Jäseneksi Pohjois-Savon Kyliin  

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kyläyhdistys, asukasyhdis-
tys tai muu vastaava yhdistys tai henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toi-
minnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä 
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tar-
koitusta ja toimintaa. 

Pohjois-Savon Kylät ry jäsenmaksut vuodelle 2016 
•Yhdistysjäsen 30 €      
•Henkilöjäsen 20 €      
•Kannattajajäsen 100 € 
Voit liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä kyläasiamies Merja Kaijaan tai liittyä säh-
köisen lomakkeen kautta nettisivuilla www.pohjois-savonkylat.fi —> jäsenyys 

Kehi� yvät Kylät � palveluita tuo� amassa on Pohjois-Savon Kylät ry:n kehi� ä-
mishanke, jossa kylien ja asuinalueiden kylä- ja lähipalveluita kartoitetaan ja 
sen myötä synnytetään uusia palveluita, löydetään monipalvelumalleja kyläta-
loille, tuo� eistetaan ja tuotetaan kyläpalveluita sekä lisätään kyläturvallisuut-
ta. Lähtökohtana ovat paikalliset tarpeet, joiden myötä kylät ja kyläyhteisöt 
osallistuvat sellaisten toimenpiteiden toteu� amiseen ja kehi� ämiseen, jotka 
koetaan tärkeiksi. Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

Kehi� yvät Kylät � palveluita tuo� amassa -hankkeessa toimimme � iviissä yh-
teistyössä eri kumppaneiden kanssa ja näin mukana olevat kylät saavat verkos-
ton kau� a yhteyden tarpeellisiin tahoihin. Palvelu tulevaisuuteen eMaaseutu 
-hanke on kumppanina mm. aiheeseen lii� yvissä koulutuksissa ja sähköisiä pal-
veluita kehite� äessä. Maaseudun yhdistysten ja yritysten Leader-hankerahoi-
tuksissa teemme � ivistä yhteistyötä Pohjois-Savon Leader ryhmien Mansikka 
ry:n, Kalakukko ry:n ja Ylä-Savon Veturi ry:n kanssa. Kyläturvallisuudessa yh-
teistyökumppanimme on mm. Pohjois-Savon pelastuslaitos. Muita kumppanei-
ta etsitään tarpeen mukaan.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan yleisiä koko maakuntaa koskevia toimenpiteitä: levite-
tään hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, ak� voidaan yhteistyön, verkostojen 
ja kumppanuuksien rakentamista, kylien turvallisuussuunnitelmien tekemistä 
ja lisätään osallisuu� a.  

Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan lisäksi pilo�  kohteisiin, joissa kehitetään 
jotakin hankkeen teemoista tavoi� eena uudenlaisten toiminta- ja/tai palvelu-
mallien syntyminen. Piloteiksi valitaan erilaisia kyliä tai kylien muodostamia 
verkostoja erityyppisiltä maaseutualueilta �harvaan asu� u-, ydin- ja kaupungin 
läheinen maaseutu sekä maaseudun paikalliskeskukset). Piloteissa syntyneet 
toiminta- ja palvelumallit kootaan kaikkien hyödynne� äväksi ja sovelle� avaksi 
� edoksi, jotka julkaistaan Pohjois-Savon Kylät ry:n ne�  sivuilla ja � etoa levite-
tään � laisuuksissa ja � edo� eissa.  

Kehi� yvät Kylät - palveluita tuo� amassa on mukana esi� äytymässä ympäri 
maakuntaa huh�  - toukokuun aikana erilaisissa kylä� laisuuksissa.

�e�itet��n p�i����i�i�t� t��pei�t� ���� en
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�e�itet��n p�i����i�i�t� t��pei�t� ���� en



 

 

Romumetallinkeräys Pohjois-Savossa maakunnan kattavasti                
Kuusakoski Oy:n toimesta, kylät mukaan romumetallikeräykseen 

Tulevana keväänä ja kesänä Kuusakoski Oy järjestää koko maakunnan kattavan metalli-
romukeräyksen Pohjois-Savossa. Kuusakoski Oy kääntyykin nyt kylien puoleen keräyksen 
järjestämiseksi.  Tässä lyhyt esittely romunkeräyksestä, lomakkeet löytyvät meidän Poh-
jois-Savon Kylät ry:n nettisivuilta ja kyläasiamieheltä sähköpostilla. Lisätietoja romunke-
räyksen järjestämisestä, noudoista sekä hinnoittelusta antaa asiakaspäällikkö Arto Nauk-
karinen puh. 0207817510 tai arto.naukkarinen@kuusakoski.fi  

1) Tehkää päätös, että kyläyhdistyksen lähtee mukaan keräykseen 

2) Ilmoittautukaa mukaan 31.5.2016 mennessä joko puhelimelle 020 7817512 tai sähkö-
postilla aija.puustinen@kuusakoski.com tai postittamalla lomake.  

3) Keräyspaikalla on oltava maanomistajan lupa, eikä se saa olla haitaksi ja rekalla on 
päästävä hakemaan kuorma. 

4) Keräyskasa ei saa olla sähkölinjan läheisyydessä. Kuusakoski Oy toimittaa ohje- ja 
opastetaulut. Keräysaika 2-4 viikkoa, rajatkaa aika itse.  

5) Romuajoneuvot kerätään erikseen. Keräyksen järjestämisestä, noudoista sekä hinnoit-
telusta antaa asiakaspäällikkö Arto Naukkarinen puh. 0207817510 tai arto.naukkarinen 
@kuusakoski.fi  

6) Kerättävä materiaali: romumetalli, ajoneuvon renkaat, ajoneuvojen akut (erillinen laa-
tikko toimitetaan) Huom! Tänä vuonna ei SER-romun keräystä.  

7) Kuusakoski Oy maksaa noudetusta metallista 
punnitusten perusteella, hyvitykset alkavat 5000 
kg metallierästä.  

Pohjois-Savon Kylät ry tiedottaminen toimijoille, yhteystiedot kuntoon ja 
kylätalot tiedoksi meillekin 

Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna 1993 
toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä ja kylätoiminnan edistäjänä sekä 
etujen valvojana. Viestimme kylätoimijoille Sähköisillä kyläkirjeillä, sähköpostitse sekä pa-
perisen jäsentiedotteen muodossa. Jäsentiedotteen postitamme jäsenmaksun maksaneille 
sekä yhteistyökumppaneille.  Nyt kädessäni on jäsentiedote, josta on tehty laajempi jake-
lu kaikille kylille, jolle meiltä löytyy osoitetiedot. Muistakaa päivittää meille ajankohtaiset 
kylänne yhteystiedot: puheenjohtaja ja sihteeri, sähköpostit ja puhelin sekä postiosoite, 
jonne meiltä tuleva paperinen posti voidaan osoittaa.  

Sähköinen kyläkirje toimitetaan kaikille, jotka haluavat meiltä tietoa toiminnasta. Mikäli 
sitä ei sinulle vielä tule tee tilaus meidän nettisivuilla tai ilmoita sähköpostiosoitteet kylä-
asiamiehelle, yhteystiedot takakannessa.  

Kylätalojen tai vastaavien yhteystiedot ja esittelyt otamme myös mielellään vastaan.    
Tarkasta onko oman kylätalosi tiedot jo sivuillamme.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Tukikoira –hankkeen tilaisuuksia Pohjois-Savossa  

Onko teidän kylällä henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneet  

tukikoirien kasvatuksesta?  
Vinkkaa heille tukikoirahankkeesta ja hankkeen infotilaisuuksista.  

Tervetuloa mukaan kuulemaan lisää hankkeesta alueella                                   
järjestettäviin tilaisuuksiin. Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu. 

 
 To 12.5.2016 klo 18.00 Honkamäen seurantalo,  Kainuuntie 1222 a, 74170 Iisalmi 

 Ti 31.5.2016 klo 18.00 Kasurilan kylätalo, Kasurilanmäentie 52, Siilinjärvi 

 Ti 7.6.2016 klo 18.00 Seurala, Sorsakoski, Sorsakoskentie 12, 79130 Sorsakoski 

Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueella on alkanut uusi ja innovatiivinen EU:n ja valtionrahoittama 
Tukikoira-hanke. Hankkeen vaikutuksesta alueelle voi tulevaisuudessa syntyä jopa 10-15 uutta 
yritystä.  Hanke tarjoaa uuden merkittävän näkökulman yhteiskunnan kulujen säästötalkoisiin 
vaikuttamalla ihmisen päivittäiseen toimintakykyyn tukikoirien avulla. 

Tutkimukset ja käytännön viitteet osoittavat, että koirat lisäävät koiranomistajan fyysistä ja 
psyykkistä hyvinvointia vähentäen mm. vanhuksien ja kroonisesti sairaiden tarvetta yhteiskun-
nan kustantamaan tukeen sekä lisäten heidän sosiaalisia suhteitaan. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat koirien kasvatuksesta ja koirien käytöstä yksilön fyysisen ja hen-
kisen hyvinvoinnin tukena kiinnostuneet ihmiset. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelmaa. 

Hankkeen toteutuksesta vastaa Fysikaalisten hoitomuotojen tutkimussäätiö, rahoituksen myön-
täjänä on Etelä-Savon ELY-keskus ja hankeen projektipäällikkönä toimii Pekka Hynninen. 

Lisätietoja hankkeesta antavat: projektipäällikkö Pekka Hynninen 050-5932362 ja projektisihteeri 
Eveliina Rajala 044-9782217.  
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